OBEC

TOKAJÍK

Všeobecne záväzné nariadenie
O b c e Tokajík
č. 3 /2013
Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku v súlade s ustanoveniami § 4, ods. 3, písm. g), § 6
ods.1 a § 11, ods. 4, písm. d) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods.2, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82 a §
83,zákona NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení / ďalej len zákon o miestnych daniach/
s použitím niektorých ustanovení zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní
/daňový poriadok / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto

Všeobecne

záväzné

nariadenie

o miestnom poplatku
č. 3 / 2013
o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území
obce Tokajík
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Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
1.) Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98
zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a
s účinnosťou od 01. januára 2014 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.) Obec Tokajík vyberá poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, ktoré vznikli v katastrálnom území obce Tokajík
( ďalej len poplatok) .
3.) Správu poplatku vykonáva Obec Tokajík a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
4.) Poplatok sa platí za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
ktoré vznikli v k.ú. obce. Výnos miestneho poplatku sa použije na úhradu nákladov spojených
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Čl. II.
§2
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov, ktoré vznikajú v katastrálnom území Obce Tokajík, obec vyrubí
rozhodnutím
(2) Poplatníkom poplatku za odpad je:
a)fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je v k.ú.
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako podnikanie, pozemok v zastavanom k.ú. obce Tokajík, pozemok ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
v k.ú. obce na iný účel ako podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú.
obce Tokajík na účel podnikania
3) Ak má osoba podľa čl.II. ods. 2, písm. a) v obci súčasne trvalý aj prechodný pobyt,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v obci podľa čl. II. ods.2 písm. a)
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu.
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4) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže
za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jedna z nich. Za poplatníka, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich
zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná ohlásiť správcovi
poplatku.
Čl. III.
§3
Platiteľ poplatku
1.Poplatok od poplatníka obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti. V prípade viacerých spoluvlastníkov za poplatok ručí zástupca
alebo správca určený spoluvlastníkmi. Ak nedošlo k určeniu zástupcu, obec určí spomedzi
vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec / ďalej len
platiteľ).
2) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku II.
a v článku VI.
Čl. IV.
§4
Sadzba poplatku
1) Obec stanovuje sadzbu poplatku nasledovne:
a) pre poplatníka podľa čl. II, bod 2 ods. 1a) je paušálny poplatok:
- a) 0,0164 €/deň pokiaľ poplatník platí poplatok podľa počtu dní / prisťahovaní
obyvatelia /
- b) 6,- €/rok pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok na celý rok.
- c/ 10,- €/rok pre vlastníkov a užívateľov / FO / nehnuteľnosti slúžiacej na
bývanie alebo individuálnu rekreáciu, pokiaľ nie je k tejto
nehnuteľnosti prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt.
Sadzba poplatku platí v k.ú. Tokajík.
Vývoz odpadu sa uskutočňuje každý tretí týždeň v k. ú. Tokajík.
b) pre poplatníka podľa čl. II, bod 2 písm. c) je poplatok : 20,00 €/rok podľa priemerného
počtu osôb v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré tvoria jeho
štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú
poplatník užíva alebo je oprávnený užívať. Ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom, do počtu osôb sa započíta aj táto osoba. Do počtu osôb sa nezapočítavajú
osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt ( ďalej len priemerný počet
zamestnancov)
Sadzba poplatku je vypočítaná zo skutočných nákladov prechádzajúceho roka.
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2) Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
3) Poplatok podľa bodu 1, písm. b) bude fakturovaný polročne.
Čl. V.
§5
Určenie poplatku
Obec určuje poplatok v uvedenej výške na príslušný kalendárny rok.
Čl. VI.
§6
Ohlásenie
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti prihlásiť sa ako
platiteľ poplatku a tento na určené obdobie odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti aj na
základe platobného výmeru zaplatiť. Poplatník je povinný odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených
údajov, ohlásiť do 15 dní obci:
a) svoje identifikačné údaje ak je poplatníkom podľa § 2 tohto VZN,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §77
ods.7 zákona č. 582/2004 Z.z.
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 80 ods. 1, písm. c) zákona
582/2004 o miestnych dania a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Čl. VII.
§7
Vyrubenie poplatku
1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím do konca mesiaca februára bežného roka, okrem
prípadov podľa čl.4, § 4, bod 1 b).
2) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok
vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti obcou. Najneskôr však do 60 dní od
začiatku ďalšieho kalendárneho roka. Pokiaľ z uvedeného dôvodu požiada poplatník
o vrátenie preplatku, bude mu vrátený do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
3) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 €.
Čl. VIII.
§8
Spoločné ustanovenia
(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočností, ktorá je predmetom poplatku.
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Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho
splatná časť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla poplatková
povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí vždy 1/12 sadzby
na každý mesiac. Za jednotlivé dni sa platí sadzba určená ako poplatok na deň x počet dní
v mesiaci alebo v roku. Za 110 l kuka nádoby sa platí sadzba podľa počtu vývozov a podľa
počtu nádob.
(2) Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov - obci Tokajík týmito
spôsobmi:
a) v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade
v Tokajíku
b.) poštovou poukážkou, ktorú dostane na vyžiadanie od Obecného úradu na účet obce
Tokajík
c) právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu platbu realizovať odvodom na
účet obce v Prima Banke č. účtu 0403560002/5600 prevodným príkazom.
Čl. IX.
§9
Splnomocňujúce ustanovenia
(1) Obec poplatok zníži na 3,- € na osobu a rok poplatníkom, ktorí preukážu :
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí
b) že neužívajú nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní
c/ fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi a sú študentmi SŠ, VŠ prechodne bývajúcimi
mimo mesta na základe potvrdenia o návšteve školy a v inom meste, ktoré je poplatník
povinný dokladať každoročne počas celého štúdia. V prípade, že študent SŠ, VŠ navštevuje
1. ročník od septembra kalendárneho roka a do septembra sa zdržiaval na trvalom pobyte táto
úľava sa neposkytne.
d/ že sú držiteľmi preukazu ŤZP. Držiteľ preukazu je povinný do 31. januára príslušného roka
predložiť správcovi dane platný preukaz občana s ŤZP.
e/ fyzickým osobám, ktoré sú poplatníkmi a ktorí sa nezdržujú na trvalom pobyte v obci
a sú prechodne ubytovaní v inej obci na území SR.
1a) Poplatník je povinný písomne preukázať potvrdením príslušného úradu alebo
zamestnávateľa, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí / fotokópia pracovnej zmluvy, pracovné
povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu a potvrdenie školy
o štúdiu a pod. /
1b)Vlastník nehnuteľnosti preukáže, že sa v obci nezdržiaval viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní týmito dokladmi:
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- potvrdením príslušného obecného resp. mestského úradu o trvalom pobyte (resp.
prechodnom pobyte)
- doklad o zaplatení miestneho poplatku za komunálny odpad v mieste trvalého resp.
prechodného pobytu na celý kalendárny rok
- spôsob likvidácie odpadu, ktorý vznikol v k.ú. obce Tokajík počas jeho pobytu kratšieho ako
90 po sebe nasledujúcich dní, ( napr. súhlas mesta (obce) že tento odpad môže likvidovať na
území mesta (obce), kde má trvalý pobyt, alebo potvrdenie, že tento odpad môže likvidovať
na skládke odpadu a pod.)
Doklady nesmú byť staršie ako 30 dní.
(2)Obec poplatníka oslobodí na základe písomnej žiadosti v nasledovnom prípade:
- žiadateľ, ktorý sa počas celého určeného obdobia zdržiava v zahraničí – jedná sa
o osoby, ktoré žijú celoročne v zahraničí / napr. z dôvodu sobáša / -potvrdenie o pobyte.
.
- žiadateľ je dôchodca poberajúci sociálny dôchodok. K písomnej žiadosti priloží doklad
o poberaní sociálneho dôchodku
- deti osamelého rodiča v hmotnej núdzi. K žiadosti priložia doklad o poberaní dávky v
hmotnej núdzi.
- žiadateľ sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo
územia obce / potvrdenie o výkone trestu /
- žiadateľ umiestnený v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo obdobnom
zariadení počas celého určeného obdobia mimo územia obce / potvrdenie o umiestnení
v domove alebo obdobnom zariadení /.
- deti narodené v priebehu príslušného roka.
V prípade predloženia uvedených hodnoverných dokladov do konca januára bežného roka,
správca poplatku po prehodnotení poplatok nevyrubí.
Doklady nesmú byť staršie ako 30 dní.
3) Obec poskytne domácnostiam, ktoré nevlastnia 110 l kuka nádobu a majú trvalý pobyt
v obci Tokajík 1 ks kuka nádoby zdarma. Zdarma bude poskytnutá kuka nádoba na výmenu.
Kuka nádoba na výmenu musí byť preukázateľne nepoužiteľná.
4) Obec stanovuje životnosť kuka nádoby na 10 rokov. Počas tejto doby nemá občan nárok na
bezplatné pridelenie novej kuka nádoby.
Čl. X.
§10
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zák. NR SR č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tokajík č. 5/2012 o podmienkach
určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v katastrálnom území Tokajík
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(3)
Toto všeobecne záväzne nariadenie Obce Tokajík bolo schválené 3/5
poslancov Obecného zastupiteľstva v Tokajíku dňa : 13.12.2013.
(4)

väčšinou

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Tokajíku.
V Tokajíku dňa 28. novembra 2013

Jana Medvecová
starostka obce

Návrh VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa: 28. novembra 2013
VZN obce bolo schválené dňa: 13.12.2013
Schválené VZN bolo zverejnené dňa: 14.12.2013
VZN obce nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2014
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